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Dette faktaark giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du
forsikringsbetingelserne for ulykke på www.lokal.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du en police. Det vil af policen fremgå
hvilke dækninger, selvrisici og summer, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Ulykkesforsikringen er en personskadeforsikring, der dækker efter definitionen: En pludselig hændelse, der forårsager
personskade. Erstatningen beregnes ud fra en méngrad, startende fra 5%. Du kan sammensætte forsikringen, så den passer til
dine behov både hvad angår dækninger og omfang.

Hvad dækker den?
Ulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde, som er en
pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Hvad dækker den ikke?
Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen
ikke dækker:

Som følge af ulykkestilfælde dækkes:
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Ulykkesforsikring standard

Varige mén fra 5%.
Briller og kontaktlinser.
Rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling
Behandlingsudgifter fysioterapeut, kiropraktor,
zoneterapi og akupunktur.
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Dobbelterstatning
Dødsfald (20.000 kr. obligatorisk på børneulykke)
Farlig sport
Fører af Motorcykel, scooter, og 45 knallert
Her og Nu erstatning
Sygdom barn (tilvalg på børneulykke)
Seniordækning (fast invaliditetssum og ingen
afskrivning. Kan tegnes fra det 70. år og livsvarigt)

Forudbestående lidelser, mén og tandskader.
Ulykkestilfælde som skyldes sygdom.
Forværring af mén, som skyldes sygdom
Skader som skyldes nedslidning og
overbelastning.
Tandskader opstået ved tygning eller spisning
Forgiftning.
Ved grov uagtsomhed, slagsmål og forsæt samt
ved påvirkning af alkohol, narkotika, medicin mv...,
Farlig sport, med mindre der er tale om
engangsdeltagelse ved særlige lejligheder.
Professionel sport.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
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Der udbetaltes kun halv erstatning ved
ulykkestilfælde, der er sket som fører af fly og
flybesætningsmedlemmer.
Der udbetales ligeledes kun halv erstatning ved
ulykkestilfælde, der er sket som fører af
motorcykel, scooter eller 45- knallert med
mindre valgfri dækning er tegnet.
Forsikringssummerne ved død og invaliditet
nedsættes gradvist fra det fyldte 70 år med
mindre seniordækning er tegnet.
Dobbelterstatningen nedsættes gradvist fra det
fyldte 60. år med mindre seniordækning er
tegnet.
Der betales kun erstatning for briller og
kontaktlinser, såfremt der er sker
legemsbeskadigelse.
For brilledækningen gælder en selvrisiko på
1.000 kr.
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Hvor er jeg dækket?

ü
ü

Forsikringen dækker i Norden (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island) og Grønland.
Forsikringen dækker rejser og ophold i resten af verden i indtil 12 måneder. Det skal aftales med os, hvis der ønskes
dækning udover de 12 måneder.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give samtykke til, at Lokal Forsikring G/S må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan
administrere forsikringen.

-

Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte.

-

Du skal betale din forsikring til tiden.
Du skal give os besked, såfremt du skifter beskæftigelse, bliver selvstændig erhvervsdrivende eller ophører med at
være selvstændig erhvervsdrivende.
Du skal give os besked, hvis du får børn, som du ønsker skal være dækket, og de ikke allerede er nævnt i policen.
I skadestilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden.
Hvis du får en skade, skal du straks anmelde det til Lokal Forsikring G/S, samtidigt skal du give Lokal Forsikring G/S
de oplysninger, der er nødvendige for at behandle skaden.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales forud og første betaling skal ske ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte
forfaldsdage, som kan være aftalt til at være pr. måned, kvartal, halvår eller år.
Præmien betales via betalingsservice eller indbetalingskort.
Skadesforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag (hovedforfald).
Resten af året kan du opsige dine forsikringer med løbende måned plus en måneds varsel mod at betale et gebyr.
Opsiger du forsikringen indenfor det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
Du har gratis fortrydelsesret, 14 dage efter du har modtaget din police.
Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel
forsikringstageren som selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Du kan læse mere om vores gebyrer på www.lokal.dk.
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